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Název a adresa školy: 
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková 
organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0129 

Název projektu SŠPU Opava – učebna IT 

Typ šablony klíčové aktivity: 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 
vzdělávacích materiálů) 

Název sady vzdělávacích materiálů: ICT IV 

Popis sady vzdělávacích materiálů:  ICT IV – CAM, 4. ročník 

Sada číslo: E–14 

Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 17 

Označení vzdělávacího materiálu: 
(pro záznam v třídní knize) 

VY_32_INOVACE_E–14–17 

Název vzdělávacího materiálu: Přechod do obrábění, definice nástroje 
Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková 

Obrábění 

Přechod do technologické části 

Přechod programu z grafického režimu do technologického provedeme stejně jako u soustružení, jen 

při zavádění zakázky zvolíme jinou sadu zakázek a stroj. 

• Název zakázky – SV4-pořadové číslo. 

• Sada zakázek – Turning. 

• Obráběcí stroj – vybereme stroj Training mill mm.mcp. 

• Programátor – napíšeme příjmení. 

• Materiál – zapíšeme dle zadání. 
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Vyplněné okno tedy bude vypadat takto: 
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Po zvolení zakázky se dostaneme zpět do okna Zavedení obráběcího postupu a zkontrolujeme kartu 

Základní. Zde musí být vyplněna profese – frézování, postprocesor – training mill mm. mcp 

a počáteční CPL – Půdorys. 
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Po kontrole okno potvrdíme a dostaneme se do části obrábění, kde nám naskočí pomocné okno 

Instrukce, do kterého se nám budou zapisovat příkazy pro obrábění a změní se nástrojové panely. 
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Definice nástroje 

Než začneme obrábět, musíme si vybrat, případně nadefinovat obráběcí nástroj. Z nástrojového 

panelu si zvolíme typ frézy 

 

a naskočí okno pro zadávaní fréz. 
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Zadáme Vyhledat ze zásobníku, a buď se zobrazí přímo nabídka zadaného typu fréz, nebo dotaz. 

 

Potvrdíme NE a naskočí okno. 
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Nyní si můžeme vybrat některou frézu z nabídky, nebo si nadefinovat vlastní. Vlastní nástroj si 

můžeme buď přímo Vytvořit, nebo upravit některý z nadefinovaných pomocí funkce Kopírovat. Při 

použití některé z těchto funkcí se otevře okno pro definici nástroje. 

 

V kartě Základní zapíšeme název nástroje a pomocí ikon zvolíme typ nástroje. 

V kartě Geometrie musíme vypsat údaje o nástroji, které jsme zjistili v katalogu nástrojů. Jsou to 

průměr nástroje, délka řezné části, počet zubů, pracovní hloubka a rozměry stopky nástroje. 



 
 

 8/9  

 

V kartě Seřizovací zvolíme způsob obrábění. 

 

Nyní máme nástroj nadefinovaný a potvrdíme OK. Nástroj se zobrazí v seznamu nadefinovaných 

nástrojů a my jej potvrdíme příkazem Zvolit. Dostaneme se zpět do prvního okna pro volbu nástroje, 
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zde zkontrolujeme správnost údajů a vyplníme Pozici nástroje. Vše potvrdíme pomocí OK a nástroj se 

zobrazí na obrazovce a objeví se i v okně instrukcí v obráběcím postupu. 

Otázky a cvičení 

Nadefinujte čelní válcovou frézu o průměru d = 50 pro hrubování. 

Nadefinujte drážkovou frézu o průměru d = 5. 


